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Цел на анализата 

Цел на пваа анализа е да се утврдат распплпживите пптенцијали – знаеоа и 

вещтини за ЕУ вп Република Македпнија, нивната искпристенпст, какп и пптребите за 

натампщнп развиваое и кпристеое на експертиза за ЕУ. 

Целна група ппфатена сп анализата беа експерти, кпи пп 2000 гпдина ги имаат 

пфпрменп свите ппстдиплпмски, специјалистишки или дпктпрски студии надвпр пд 

Република Македпнија.    

Методолошки пристап 
При ппдгптпвката на анализата се кпристени: 

 Пращалник на шленпвите на мрежата ЕПИНЕТ преку реализација на приентаципнен 

пращалник, 

 Интервјуа сп пдделни експерти, 

 Ппстпјните квалитативни и квантитативни ппдатпци пд следеоетп на прпцеспт на 

еврппска интеграција на Инситутпт за евпрпска пплитика. 

 

Анализата е кпнцентрирана на страна на „ппнудата“, пднпснп испитан е 

распплпживипт пптенцијал, а ппмалку на страна на „ппбарувашката“.  

Структура на испитаниците  
Вп ппглед на старпсната структура, најгплем брпј на анкетираните се ппмеду 31 и 35 

гпдини (46%). На впзраст дп 30 гпдини се 44%, меду 36 и 40 гпдини - 8% и меду 41 и 45 

гпдини – 2%. Структурата е сппдветна на целната група на истражуваоетп - млади 

експерти. Сепак, најгплемипт брпј испитаници веќе имаат стекнатп пдреденп искуствп вп 

прпцеспт.  

 
Табела 1: Структура на испитаниците ппсред впзраст 
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Сппред пбразпвната структура, 83% се сп заврщени ппстдиплпмски студии, дпдека 

17% се дпктпри на науки.  

 

Табела 2 – Образпвание на шленпвите на мрежата 

 

Сппред сектпрпт на текпвнипт прпфесипнален ангажман, најгплем брпј пд 

испитаниците дпадаат пд невладинипт сектпр (пднпснп, пд тинк тенкпвите и 

истражувашките прганизации вп Скппје), и тпа 21 ушесник (или 35%). Пптпа, 15 ушесници 

(или 25%) се пд државнипт/јавнипт сектпр, 11 (или 18%) пд академската средина, 7% пд 

приватнипт сектпр. Ангажирани на прпекти и сампврабптени се 4, пднпснп 6%, 1 вп 

медунарпдна прганизација и 4 неврабптени (7%). Овие ппдатпци укажуваат дека 

најгплемипт брпј на експерти се апспрбирани вп невладинипт сектпр, а пптпа вп 

државната служба, какп и дека знашителна експертиза ппстпи вп пбразпвнипт сектпр. 

Сепак, пвие ппдатпци треба да се земат сп резерва, защтп ангажираните вп невладинипт 

сектпр вп ппгплема мера ппдгптвени за ушествп вп истражуваоа и птвпрен настап пд 

ангажираните вп државнипт/јавнипт сектпр.   

 

Табела 3 – Сектпр на прпфесипнален ангажман  -.Испитаниците имаат пд 0 дп 17 гпдини рабптнп искуствп. 
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Вп врска сп ппврзанпста на текпвната рабпта сп пплитиките на ЕУ (и нивнптп 

пбразпвание), 81% пдгпвприле дека рабптата е целпснп (37%)  и делумнп (44%) ппврзана 

сп интеграцијата на РМ вп ЕУ. 19% пдпгпвприле дека нивната рабпта нема никаква врска 

сп прпцеспт на пристапуваое. И ппкрај тпа щтп мпже да изгледа виспк прпцентпт на 

испитаниците кпи пдгпвприле дека нивната рабпта целпснп или делумнп е ппврзана сп 

ЕУ, згрижувашки е фактпт фактпт щтп дури петина пд нив не се гледаат какп вклушени вп 

прпцеспт. 

 

Табела 4 – Дали рабптата щтп мпменталнп ја врщите има врска сп еврппската интеграција на РМ? 

I. Вградување на знаењето за ЕУ 

Расположива експертиза по области  

Сп цел да се утврдат пбластите вп кпи има експертиза, а пд друга страна пние пбласти 

вп кпи недпстaсува експертиза, беа класифицирани следниве ппдрашја на струшнпст за ЕУ:  

 Демпкратизација/еврппеизација ппщтп (пплитишки систем и кпмпаративни 

пплитишки системи, анти-кпрупција, шпвекпви права, рефпрма на јавна 

администрација, рефпрма на судствп, итн.) 

 Внатрещен пазар и тргпвија (слпбпда надвижеоетп на дпбрата, лицата услугите и 

капиталпт, јавни набавки, правп на тргпвски друщтва, пплитика на кпнкуренција, 

финансиски услуги, интелектуална сппственпст, итн.)  

 Екпнпмски и финансиски пращаоа (функципнална пазарна екпнпмија, финансиска 

кпнтрпла, екпнпмска и мпнетарна пплитика, итн.) 

 Сектпрски пплитики на ЕУ (живптна средина, земјпделствп, трансппрт, енергија, 

кпхезипна пплитика, индустриска пплитика, инфпрмацискп ппщтествп, защтита на 

пптрпщувашите, итн.)  

 Правда, слпбпда и безбеднпст  

 Надвпрещна и безбеднпсна пплитика/медунарпден развпј 

 Другп  
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Табела 5 – Вп кпја пбласт сметате дека сте најкпмпетентни? 

 

На испитаниците им беще дадена мпжнпст да изберат најмнпгу две генерални пплиоа 

вп рамки на пва пращаое. Најгплем дел пд испитаниците 28 (или 35%) свпјата експертиза 

ја имаат тпкму вп пбластите ппврзани сп испплнуваоетп на пплитишките критериуми за 

шленствп на Република Македпнија вп ЕУ. Ппкрај тпа, пваа пбласт ги вклушува и студиите 

кпи се пднесуваат ппщтп (хпризпнталнп) за прпцеспт на прпщируваое и интеграција (т.н. 

Еврппски студии кпи вп прирпда се интердисциплинарни и вклушуваат елементи на 

пплитишка, екпнпмска и спцијална интеграција). Овие шленпви ппнатаму не 

специјализирале за пдредени сектпрски пплитики на ЕУ. Виспкптп нивп на кпнцентрација 

на експертиза вп пваа пбласт мпже да се пправда преку следниве фактишни спстпјби кпи 

се карактеристишни за прпцеспт на пристапуваое на РМ вп ЕУ: 

 Дплжината на самипт прпцес (кандидатски статус пд 2005 гпдина, прпцес на 

Партнерствп за пристапуваое 2008 и 2009, преппрака пд Еврппската кпмисија за 

ппшетпк на прегпвпри – 2009, ппнатампщен фпкус и следеое на испплнуваоетп на 

пплитишките критериуми за кпи имаще пстри реакции вп извещтаите за 

напредпкпт на Република Македпнија за 2010 и 2011 и Пристапнипт дијалпг на 

виспкп нивп – 2012 и 2013).  

 Вп 2009 и 2010 гпдина пспбенп се згплеми интереспт и ресурсите за истражуваое и 

анализа на Ппглавје 23 – Правпдуствп и фундаментални права и Ппглавје 24 – 

Правда, слпбпда и безбеднпст какп резултат на прпцеспт на либерализација на 

визнипт режим) пп згплеменипт притиспк на Еврппската кпмисија (пспбенп вп 

Извещтаите на ЕК вп 2010 и 2011) и ппстпјанптп рециклираое на бараоата кпн 

Македпнија вп кпнтекст на пплитишките критериуми (вп рамки на паралелни 
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прпцеси иницирани кпн Македпнија, пр. ПДВН), експертизата и интереспт кпн 

пплитишките критериуми е ппвтпрнп тренд. Дпкплку се земе 2012 и 2013 какп 

пример, решиси и да нема тинк тенк кпј е активна вп следеоетп на еврппските 

прпцеси вп РМ да нема став или ппзиција за некпја пд темите ппфатени сп 

Пристапнипт дијалпг на виспкп нивп.  

 Привлешнпст на пплитишките критеируми какп тема за анализа (станува збпр за 

следеое и анализираое на ппставенпста на пплитишкипт систем, владееое на 

правптп, шпвекпви права, медунарпдни и билатерални пднпси, итн.) Дпкплку се 

анализира мисијата и визијата на најгплем брпј на градански прганизации кпи се 

фпкусираат тпкму на истражуваое (т.н. тинк тенкпви), јаснп мпже да се утврди дека 

тежищтетп вп изминативе 10 гпдини е тпкму на демпкратизацијата и 

еврппеизацијата на Република Македпнија. Оттаму, самата фактишка ситуација 

спздава ппбарувашка пд истражуваши/аналитишари сп ппзнаваое на пплитишките 

критериуми.  

 Фпкуспт на сектпрските пплитики и успгласуваоетп сп acquis се згплемуваще тпгащ 

кпга имаще кпнкретен импулс вп прпцеспт на  

Оттаму, мпже да се заклуши дека распплпжливата ЕУ експертиза вп гплема мера 

гравитира пкплу испплнуваоетп на пплитичките критериуми за членствп вп ЕУ. Тпа 

секакп мпже да се тплкува какп ппследица пд дплжината на прпцеспт и немаоетп на 

датум за ппшетпк на прегпвпри за шленствп. Какп щтп ппкажуваат искуствата пд другите 

кругпви на прпщируваое и прпмените кпи се ппследица на прпцеспт, се пшекува пвпј 

тренд да се смени щтпм прегпвприте заппшнат. Прегпвприте нудат нпви пплиоа на 

интерес и анализа. Медутпа, вп пва прпщируваоое е сменета стратегијата, така щтп 

фпкуспт на владееое на правптп, за разлика пд претхпдните прпщируваоа, ќе биде 

ппстпјан, а прегпвприте за Ппглавјата 23 и 24, ппврзани сп пплитишките критериуми, се 

птвпраат први и се затвпраат ппследни. Оттаму, експертизата за пваа пбласт не самп щтп 

ќе биде пптребна вп текпт на целипт прпцес на пристапуваое, туку ќе биде неппхпднп таа 

да се прпдлабпшува, пспбенп щтп најшестп се рабпти за впсппставуваое и ппшитуваое 

медунарпдни стандарди, примена на „мекп правп на Унијата“, какп и на 

јуриспруденцијата на Еврппскипт суд за шпвекпви права.  

Ппстпи пдредена експертиза се сектпрските пплитики на ЕУ (живптна средина, 

земјпделствп, трансппрт, енергија, кпхезипна пплитика, индустриска пплитика, 

инфпрмацискп ппщтествп, защтита на пптрпщувашите. Една петина пд испитаниците (20%) 

се изјансиле дека имаат кпмпетенции вп сектпрските пплитики. При анализа на 

структурата на испитаниците кпи гп пдбрале пва, мпже да се заклуши дека најгплем дел пд 

нив рабптат или рабптеле на пвие сектпрски пплитики вп рамки на нивните институции 
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(државна/јавна администрација). 80% пд нив се стипендисти на Владата на Република 

Македпнија вп перипдпт 2004-2009.  

 Сектпрскипт пристап нуди акумулираое на сппдветна експертиза за сппдветна 

интерпретација на бараоата щтп се наметнуваат вп прпцеспт на прегпвпри за 

шленствп. Ппради пдредената експертиза, пвие шленпви мпжат вп гплема мера да 

ги утврдат и пдредениците на ЕК за ппшетпк на прегпвприте за пдреденп ппглавје 

пд закпнпдавствптп на ЕУ, да утврдат текпвнп нивп на успгласенпст и да ппнудат 

рещенија за нивнп ппнатампщнп унапредуваое. Квалитетпт на спрпведуваоетп на 

пдредена ЕУ пплитика вп РМ зависи тпкму пд дпбрп развиен сектпрски пристап и 

вградуваоетп на севкупнптп знаеое за анализа на ппглавјетп.  

 Пред ппшетпкпт на прегпвприте за шленствп, и пспбенп вп првата гпдина дпдека 

трае аналитишкптп пценуваое на Еврппската кпмисија за степенпт на нпрмативнп 

успгласуваое сп пплитиките на ЕУ, државните институции, граданскипт сектпр, 

академските институции и другите заинтересирани страни (стппански кпмпри, 

синдикати, прпфесипнални аспцијации) треба да гп преструктуираат сппственипт 

капацитет за анализа и застапуваое сп цел да пдгпвпрат на предизвиците кпи се 

наметнуваат пд самипт прпцес на прегпвпри. Ширпка платфпрма на спрабптка е 

пптребна да се минимизираат и ризиците, пспбенп кпмуникација сп јавнпста за 

придпбивките и ризиците пд примена на пплитиките на ЕУ.  

 Гплем дел пд дпмащните тинк текпви се свесни за знашеоетп/пптребата пд 

сектпрски пристап, затпа вп нивните прпграми пдредени прганизации се пбидуваат 

да ја наспшат сппствената експертиза за пдредени пплитики на ЕУ. Вп тпа влегува 

дпмащнипт фпкус на сектприте енергетика, живптна средина, кппрдинираое на 

структурни механизми и регипнална пплитика, защтита на пптрпщуваши. 

 Медутпа, загрижува фактпт щтп за земјпделската пплитика и руралнипт развпј, какп 

и за безбеднпста на храната недпстасува експертиза.  

Од анализираните ппдатпци мпже да се заклуши дека ппстпи вградуваое на 

знаеоетп на ЕУ преку сектпрски пристап. Сп тпа се нуди ппсущтинска и ппдлабпка 

анализа за текпвните спстпјби и пптребите пд ппнатампщнп унапредуваое на 

прпцесите на нпрмативнп успгласуваое сп ЕУ. Медутпа, акп за пдредени сектпри 

ппстпи пдредена експертиза и интерес (енергетика, трансппрт), за пдредени сектпри 

таква виднп недпстасува (земјпделствп и рурален развпј, безбеднпст на храната). 

Ппкрај тпа, пптребнп е да се навлезе на мнпгу ппдлабпкп нивп вп сектпрските 

пплитики и пд пптеснп ппределуваое на ппдрачјата за кпи недпстасува анализа. 

Истп така, ппстпи пптреба пд дппплнителнп јакеое на сппствените капацитети, 
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пспбенп вп пресрет на прегпвприте за шленствп кпи вп сущтина спздаваат ппбарувашка 

пд сектпрски пристап за целпснп искпристуваое на знаеоетп за ЕУ.  

Трета пбласт пп интерес, спгласнп спрпведенптп истражуваое, е пбласта на 

Правда, слпбпда и безбеднпст – 13 (16%). Овпј факт се спсема лпгишен/пшекуван 

бидејќи темите кпи се третираат вп пваа пбласт се српдни сп пплитишките критериуми 

за шленствп вп ЕУ, нп и самипт прпцес на либерализација на визнипт режим щтп 

спздаде ппбарувашка пд експертиза вп пваа пбласт (и вп рамки на државните 

институции надлежни за пвпј прпцес, нп и невладинипт сектпр за следеое на 

прпцеспт на испплнуваое на сите пдредници пд Патпказпт за визна либерализација).  

 Од искуствп сп државните институции и невладинипт сектпр, мпже да се укаже 

на фактпт дека ппстпи акумулираое на пдредена експертиза вп пбласта на 

правда, слпбпда и безбеднпст. Дел пд шленпвите на мрежата имаат тпкму 

специјализиранп вп пваа пбласт и актвнп и директнп биле вклушени вп 

прпцесите ппврзани сп визната либерализација. Оваа тема беще дел и пд 

Пристапнипт дијалпг на виспкп нивп.  

 Од пгрпмнп знашеое е да се пдржува виспкп нивп на експертиза и 

аналитишнпст вп пваа пбласт ппради нпвипт пристап на Еврппската кпмисија вп 

прпцеспт на прегпвпри. При ппшетпкпт на прегпвприте првите две ппглавја кпи 

ќе бидат птвпрени се Ппглавје 23 – Правпсудствп и фундаментални права и 

Ппглавје 24 – Правда, слпбпда и безбеднпст. Ппглавјата нема да бидат 

затвпрени пд страна на Кпмисијата се дп склушуваоетп на Дпгпвпрпт за 

пристапуваое (щтп не билп слушај вп другите кругпви на прпщируваое). 

Ппради дплжината на прпцеспт ќе треба паралелнп да се рабпти на 

дппплнителнп успврщуваое и градеое на експертиза вп пваа пбласт. Ппкрај 

тпа, и вп пваа пбласт е неппхпднп е пптеснп да се ппределат ппдрашјата на 

експертиза.  

Од анализата на ппдатпците вп пваа пбласт мпже да се заклуши дека 

релевантнпста на пдредена тема (визна либерализација и Пристапен дијалпг на виспкп 

нивп) спздава ппбарувачка пд пдреден тип на експертиза (и вп државните институции и 

вп невладинипт и академскипт сектпр). Иакп вп гплема мера знаеоетп за ЕУ е вграденп, 

ппстпи прпстпр за дппплнителнп унапредуваое на знаеоетп за пбластите на правда и 

внатрещни рабпти. Ова е пспбенп знашајнп бидејќи вп пваа пбласт се третира и 

приклушуваоетп кпн Шенген зпната на ЕУ (щтп какп прпцес бара виспкп нивп на 

ппдгптвенпст и дппплнителна релевантна експертиза).  
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Ппкрај виспката акумулација на експертиза вп гпренаведените три пбласти, пна 

щтп беще заклушенп пд спрпведенипт пращалник и анализа е дефицитпт на експертиза 

вп пбластите штп се пднесуваат на екпнпмските критериуми и ппглавјата пд 

внатрешнипт пазар на Унијата, екпнпмските и финансиски прашаоа. 19% пд 

испитаниците пдгпвприле дека нивната рабпта и пбразпвание имаат директна врска сп 

пвие теми.  

Ппстигнуваоетп на статус на функципнална пазарна екпнпмија, иакп дел пд 

Пристапнипт дијалпг на виспкп нивп, пваа тема не спздаде анимираое на експертиза. 

Дпкплку се анализира структурата на испитаниците, лицата кпи пдгпвприле дека 

ппседуваат експертиза вп екпнпмските критериуми рабптеле или рабптата на ппглавја и 

теми пд пваа пбласт, нивната пбразпвна ппзадина укажува на фактпт дека најгплем дел 

пд нив се правници и ппмал на екпнпмисти. Од дппплнителната анализа и спрпведените 

интервјуа за утврдуваое на пришините за нискптп нивп на акумулираое на експертиза, 

беще утврденп дека ппзадината на пвпј прпблем не е дефицитпт на екпнпмисти активни 

вп пвие пбласти, туку нивнптп напуштаое на државните институции и преминуваое вп 

приватнипт сектпр.  

 Наспрпти виспкптп нивп на интерес на темите пд пплитишките критериуми, 

екпнпмските критеруми и ппглавјата пд внатрещнипт пазар на Унијата имаат 

ппнискп нивп на акумулираое на експертиза. Реткп кпи пд невладините 

прганизации и тинк тенкпвите кпи имаат свпја екпнпмска прпграма пбезбедуваат 

врска сп екпнпмските пплитиките на ЕУ. Нивптп на истражуваоа и анализи кпи се 

пласираат вп јавнпста е дпста нискп.  

 Прпцеспт на прегпвпри дппплнителнп ќе спздаде ппбарувашка пд експертиза за 

екпнпмските ппглавја. Ова станува дпста актуелнп и пптребнп ппради текпвните 

предизвици на Унијата и екпнпмската и финансиска криза. Не ппстпи дебата за 

нпвите механизми на Унијата за фискален надзпр, кпнтрпла на фискален и јавен 

дплг, какп и бучетската кпнтрпла (и други макрп-екпнпмски параметри какп на пр. 

Дефицит, инфлација, нивп на неврабптенпст). Иакп пвие теми традиципналнп се 

сметале за ексклузивитет на земјите шленки, нпвата реалнпст вп Унијата наметнува 

на ппнатампщнп унапредуваое на Екпнпмската и мпнетарна унија и редпвнп 

известуваое дп Кпмисијата за текпвните екпнпмски пплитики. Иакп ПДВН какп 

прпцес дпста ппврщнп ги ппфати екпнпмските критериуми, сп сигурнпст мпже да 

се пшекува дека пптребата пд ЕУ експертиза (пспбенп екпнпмска анализа, 

екпнпметришна анализа, прпценка на трпщпк и влијание) кпја ќе придпнесе кпн 

успещнп приклушуваое на земјата кпн трендпвите на ЕУ. Вп перипдпт пд 2005, 

реткп се дебатира за Претпристапната екпнпмска прпграма кпја ја ппдгптвува 
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Владата на РМ и има директнп влијание врз тпа какп Кпмисијата ги пценува 

екпнпмските критериуми.  

 Прпцеспт на прегпвпри и текпвните трендпви вп ЕУ самп ја згплемува пптребата и 

ппбарувашката пд пвпј тип на специјализирана експертиза. Државните институции 

вклушени вп прпцеспт на пристапуваое имаат пптреба пд ппнатампщнп 

инвестираое и акумулираое на пвпј тип на знаеое за ЕУ сп цел успещнп 

справуваое вп прпцеспт на прегпвпри. Дппплнителна мптивација на пвпј тип на 

кадар е пд сущтинскп знашеое за квалитетпт на прпцеспт.  

Експертиза по поглавја на acquis на ЕУ  

Анализата навлезе и ппдлабпкп вп спгледуваое на ппстпјната експертиза пп ппглавја. 

На испитаниците им беще дадена мпжнпст да пдберат пп 5 ппглавја пд acquis на ЕУ за кпи 

ценат дека имаат релевантна експертиза и знаеое, вклушувајќи ги и ппдрашјата пд 

пплитишките и екпнпмските критериуми.  

Сп најгплем брпј на пдгпвпри 28 и 25 (или пкплу 30% пд испитаниците), најзастапени 

се темите на пплитишките критериуми (владееое на правптп, судски систем, анти-

кпрупциска пплитика и јавна администрација), какп и шпвекпвите права (пплитишки, 

градански, малцински). Веднащ пп нив, сп 13 и 11 пдгпвпри се Ппглавје 23 – Правпсудствп 

и фундаментални права и Ппглавје 24 – Правда, слпбпда и безбеднпст, какп и Ппглавје 25 

– Наука и истражуваое сп 10 пдгпвпри (или 19%).  Сппред тпа, пкплу 50% пд 

распплпжливата експертиза е кпнцентрирана вп темите пд пплитичките критериуми и 

ппглавјата 23, 24 и 25.  

Ппнатаму ситуацијата драстишнп се менува. Ппглавјата и ппдрашјата за кпи мпже да се 

каже дека има среднп нивп на експертиза се следниве:  

Ппдрашјетп II.1 – Ппстпеое на функципнална пазарна екпнпмија вп рамки на екпнпмските 

критериуми,  

III.8. – Пплитика на кпнкуренција,  

III.22 – Регипнална пплитика и кппрдинација на структурни механизми  

III.19 – Спцијална пплитика   

III.26 – Образпвание и наука  

III.27 – Живптна средина 

Сепак, и пваа кпнстатација треба да се земе сп резерва, пд некплку пришини: 
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 Ппглавјетп Живптна средина е тплку пбемнп щтп за да се тврди дека има 

експертиза пптребнп е да се навлезе мнпгу ппдлабпкп, на нивп на ппдрашја.  

 Вп ппглавјетп спцијална пплитика, интереспт е фпкусиран на 

антидискриминација и спцијална инклузија, ппмалку на другите ппдрашја какп 

щтп се рабптните пднпси, здравје и безбеднпст при рабпта, спцијална защтита. 

Вп пснпвните ппдрашја на внатрещнипт пазар мпже да се кпнстатира пдреденп 

деклариранп нивп на експертиза:   

III.1. Слпбпднп движеое на стпки 4 2%  

III.2. Слпбпда на движеое за рабптниците 
 

3 1% 

III.3. Правп на пснпваое и слпбпда на пбезбедуваое услуги 
 

3 1% 

III.6. Правп на тргпвски друщтва 
 

3 1%    

III.8 Финансиски услуги                                                                                                              2      1% 
 

Недпстатпк на експертиза мпже да се кпнстатира вп следниве ппглавја: 

III.4. Слпбпднп движеое на капиталпт 
 

0 0% 

III.5. Јавни набавки 
 

1 0% 

III.10. Инфпрматишкп ппщтествп и медиуми 
 

 1          0% 

III.11.Земјпделска пплитика и рурален развпј                                                                       1        0% 

III.12. Безбеднпст на храна, ветеринарна и фитпсанитарна пплитика                             0       0% 

III.16.Оданпшуваое                                                                                                                        1       0% 

III.18 Статистика                                                                                                                               0      0% 

III.29 Царинска унија                                                                                                                      0       0%    

 

Делумнп пбјаснуваое е щтп пвие ппглавја се третираат какп премнпгу струшни и 

технишки. Ппради нивнптп знашеое и пбем, треба да се алармира на пптребата пд 

наспшуваое на експертиза вп пвие пбласти.  
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Причини за губење на постојната експертиза 
Сп цел да се утврдат пришините за губеое на експертизата, беа интервјуирани 10 

млади експерти, пд кпи дури 9 гп имаат напущтенп претхпднптп рабптнп местп вп јавната 

администрација ппврзанп сп ЕУ интеграција. 

Пращани далу сѐ ущте се вп мпжнпст да гп применуваат стекнатптп знаеое пд 

рабптата вп пвие пбласти на ЕУ, 8 пдгпвприја негативнп сп идентишен пдгпвпр “Не, не сум 

на истптп рабптнп местп”. Самп двајца пд испитаниците сеущте се активни вп пбластите 

вп кпи претхпднп рабптеле.  Ппвеќе пд пдгпвприте упатуваат на следнпвп “Гплема 

пришина за тпа щтп не сум на претхпднптп местп вп државната администрација е 

тенденцијата кпја е присутна кај нас какп експерти за ЕУ пращаоа на кпи им се 

наметнуваат луде кпи впппщтп не се пбразпвани вп даденптп ппле на ЕУ тематика.” 

Од дпбиените ппдатпци мпже да се заклуши незадпвплителнп нивп на 

институципнална мемприја и пдлив на исклушителнп специјализиран кадар вп сущтински 

пбласти знашајни за прпцеспт на пристапуваое.  

Вп кпнтекст на пришините кпи испитаниците ги наведпа какп клушни вп нивнптп 

напущтаое на претхпдните рабптни места, се истакнуваат следниве: мал дел пд нив 

напущтиле рабпта за ппнатампщнп дпуспврщуваое вп странствп; немаое вплја пд страна 

на централните институции за ппнуда на сппдветен ангажман пп заврщените студии; 

намален интензитет на прпцеспт на пристапуваое и сп тпа намалена мптивација за 

ппнатампщен ангажман вп ЕУ пплитиките какп и времетраеоетп на севкупнипт 

интегративен прпцес; несппдветнп ппнуденп местп за рабпта кпе вп никпј слушај не 

пдгпваралп на заврщените студии; најден ппнатампщен предизвик вп други институции и 

академскипт сектпр. Она щтп се исткана какп најзастапен кпментар е дека “не мпже млад 

експерт пп ЕУ пращаоа самп вп Македпнија да има статус на ппмлад спрабптник и тпа вп 

перипд пд некплку гпдини, тпа е ппразителнп за нас самите, пспбенп за државата кпја 

укажува на фактпт дека ЕУ интеграцијата е клушен припритет”.  

На пращаоетп за нивнптп лишнп искуствп вп вградуваоетп на знаеоетп за ЕУ пд 

страна на институциите/прганизациите, испитаниците беа спгласни дека вп изминатава 

деката се спздадени пдредени механизми за искпристуваое на знаеоетп, нп станува збпр 

за ad hoc инструменти кпи зависат пд лишната вплја и капацитет на ракпвпдителпт на 

институцијата за нивнп искпристуваое. Беще ппспшен и прпблемпт сп 

институципнална/експертска мемприја ппради шестите прпмени на клушните тимпви и 

ракпвпдители вп институциите. Прпблемпт е “щтп секпј нпв сака да ппшне пд ппшетпк, без 

да земе предвид пна щтп е пставенп вп наследствп”. Испитаниците ценат дека ппстпи 

пптреба пд системски припд кпн меначираоетп сп распплпжливите ЕУ ресурси кпј нема 
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да зависи пд пплитишките прпмени вп земјата. Какп дпбар пример на вградуваоетп на 

знаеоетп за ЕУ беа ппспшени следниве: 

 Ппдгптпвката на Пращалникпт на Еврппската Кпмисија за ппдгптпвка на мислеое 

пп бараоетп на Република Македпнија за шленствп вп Еврппската Унија и 

дпбиваоетп на статус на земја кандидат за шленствп вп ЕУ, 

 Спрпведуваоетп на клушните припритети пд Партнерствптп за пристапуваое и 

дпбиваоетп на преппрака пд страна на Еврппската кпмисија за ппшетпк на 

прегпвприте за шленствп, и 

 Спрпведуваоетп на Патпказпт за либерализација на визнипт режим. 

На пращаоетп за најшести пришини за пдлив на ЕУ експертиза надвпр пд државните 

институции/Република Македпнија, испитаниците наведпа некплку клушни пришини, и 

тпа: недпстатпк на мпжнпст за ппнатампщен прпфесипнален напредпк и предплг 

ангажман на ниските ппзиции (се мисли на ппмлад спрабптник, спрабптник) вп рамки на 

администрацијата; пплитизација на државната администрација и пптребата сите нпви 

ракпвпдители да ппшнуваат “пд ппшетпк”; незадпвплствп сп системпт на плати и бпдуваое 

на трудпт, немпжнпста за брзп напредуваое и ппзиципнираоетп на несппдветни кадри 

тпкму на пбласти за кпи ппстпи пгрпмна пптреба пд ЕУ експертиза. Дплжината на самипт 

прпцес и немаоетп на датум за ппшетпк на прегпвприте беа ппспшени какп дппплнителни 

пришини за намалуваое на иницијалнипт ентузијазам и вплја за вплпнтеризам и 

ппсветенпст кпн прпцеспт на пристапуваое.  

Ппкрај присутнипт „пдлив на експертиза“, присутна е и ппјавата на „застпј вп развпјпт 

на експертиза“. Мнпгумина пд експертите кпи се вратиле пп щкплуваоетп вп странствп, 

немале прилика ппнатаму да се дпуспврщуваат и специјализираат за пдреденп ппдрашје. 

Ова се тплкува делумнп какп ппследица на застпјпт вп самипт прпцес на пристапуваое, 

делумнп сп птсуствптп на јасна стратегија за јакнеое на експертизата на распплпживите 

шпвешки ресурси. 
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Заклучоци: 
 

1. И ппкрај тпа щтп анализата е спрпведена вп пгранишен перипд и на пдреден круг 

испитаници, таа е релевантна, сп пглед на тпа щтп структурата на испитаниците е 

репрезентативна вп ппглед на разгледуванипт прпблем. 

2. Кпнстатиранп е дека највиспк степен на експертиза ппстпи вп пбласта на 

пплитишките критериуми, какп и ппврзаните сп нив Ппглавје 23 - Правпсудствп и 

фундаментални права и 24 - Правда, слпбпда и безбеднпст.  

Експертизата вп пвие ппдрашја не самп щтп не е излищна, туку капацитетпт и 

натаму ќе треба да се згплемува, ппради нпвата стратегија на прпщируваое, кпја 

вп целипт тек на прегпвприте става фпкус на владееоетп на правптп.  

3. Недпстасува експертиза за екпнпмските критериуми, какп и за најгплем дел пд 

ппглавјата на acquis, пспбенп. 

Неппхпден е развпј на експертиза вп пвие ппдрашја, сппред кпнкретнп утврдени 

пптреби на ущте ппдеталнп нивп на .  

4. Одливпт на експертиза пд администрацијата се дплжи на несппдветните пплитики 

на управуваое сп шпвешки ресурси и пплитизацијата на јавната администрација. 

Овпј тренд е неппхпднп итнп да се смени, защтп серипзнп гп ппткппува 

капацитетпт на институциите.  

5. Натампщни анализи би требалп да се фпкусираат на страната на „ппбарувашката“, 

какп и на ппкпнкретнп утврдуваое на ппдрашјата кпн кпи треба да се наспши 

градеоетп на натампщна експертиза. 

6. „Ставаоетп вп ппгпн“ на распплпживата еспертиза за ЕУ стекната вп странствп 

ппдразбира ппвиспкп нивп на транспарентнпст на прпцеспт на интеграција, какп и 

структуиран систем на кпнсултации и на кпристеое на надвпрещни лпкални 

експерти.    

 


